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В сучасних умовах у бізнес-середовищі відбуваються швидкі зміни економічної ситуації,

що висуває нові вимоги до системи управління підприємством з метою швидкого та адекватно-
го реагування на відповідні виклики. Тому зростає роль сучасних систем інформаційно-
аналітичного забезпечення господарської діяльності, які дають змогу вирішувати існуючі про-
блеми розвитку [1]. Зміцнення економічного і інноваційного потенціалу держави залежить від 
стабільного фінансового стану всіх господарських структур, досягнення якого можливо лише 
на умовах їх інноваційного розвитку.

Реформування системи бухгалтерського обліку та приведення її до міжнародних вимог при-
звели до зниження якості управлінської інформації, її аналізу, а також результативності прийняття 
управлінських рішень [2]. Отже, одним з першочергових завдань активізації інноваційного розвит-
ку підприємства є формування його обліково-аналітичного забезпечення, яке повинно сприяти ро-
зширенню можливостей формування та використання їх інноваційного потенціалу.

Дослідженню методології обліково-аналітичного забезпечення присвячують свої роботи 
багато вітчизняних авторів [1, 3...5]. Це ще раз підтверджує актуальність питань формування 
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами на фоні діючих економічних 
процесів та сьогоденних потреб забезпечення стійкого розвитку підприємств.

Незважаючи на існуючі результати досліджень в даній сфері, можна стверджувати, що ме-
тодологія обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в сучасній економіч-
ній теорії знаходиться ще на стадії формування та має такі недоліки:

— досі не існує категоріальної визначеності  використовуються терміни “обліково-
аналітичне забезпечення” [1, 3], “обліково-аналітична система” [4, 6], “обліково-аналітичний 
механізм” [7], що за суттю мають одні й ті ж ключові завдання у системі управління, проте різ-
ні тлумачення, структуру та структуроутворюючі складові;
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— недостатньо дослідженими є й особливості обліково-аналітичного забезпечення проце-
сів інноваційного розвитку на різних рівнях управління.

Аналіз низки існуючих визначень показує, що поняття обліково-аналітичне забезпечення,
система або механізм мають практично синонімічний зміст  головним призначенням обліко-
во-аналітичного забезпечення, системи або механізму у більшості праць зазначається забезпе-
чення системи менеджменту (поточного, фінансового, стратегічного) обліково-аналітичною 
інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень.

Термін “забезпечення” у контексті обліково-аналітичного слід розглядати як гарантування 
своєчасного формування та передачі якісної обліково-аналітичної інформації в рамках системи 
управління підприємством, а також зовнішнім користувачам. Крім того, термін обліково-
аналітична інформація в сучасних умовах набуває більш широкого змісту, ніж поєднання інформа-
ції, яку продукує бухгалтерський облік, та інформації, яка готується методами економічного аналізу 
[8], а в її складі слід також враховувати дані стратегічного обліку та аналізу, що містять показники 
стратегічного розвитку, індикатори внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища.

Водночас, обліково-аналітичне забезпечення у поширеному розумінні є поєднанням підси-
стем управління, що виконують відповідні функції та взаємодіють між собою через інформа-
ційні потоки. Отже, обліково-аналітичне забезпечення має ознаки системи. Тому доцільним є
використання терміну „система обліково-аналітичного забезпечення”, що відображає головне 
призначення функціонування та необхідність системної взаємодії складових підсистем управ-
ління, відповідальних за формування якісної обліково-аналітичної інформації.

В більшості джерел складових цієї системи зазначається дві  підсистема обліку та підси-
стема економічного аналізу. Проте, на межі між цими двома підсистемами потрібне „втручан-
ня” підсистеми аудиту, оскільки саме аудит призваний забезпечити необхідний рівень якості 
облікової інформації для її подальшої аналітичної обробки.

Отже, систему обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством слід роз-
глядати як єдність підсистем обліку, аудиту та аналізу, взаємодіючих через інформаційні пото-
ки в процесі формування і передачі оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації для 
забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських рішень у системі 
управління підприємством, а також зовнішніми користувачами (рис. 1).  

Підсистема 
обліку 

Підсистема 
аудиту 

Підсистема 
аналізу 

Внутрішні 
господарські 

процеси 

Зовнішні 
процеси 

Сфера 
прийняття 

управлінськи
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Рис. 1. Складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством:

 інформаційні потоки 

Часто поняття системи обліково-аналітичного та інформаційно-аналітичного забезпечення 
ототожнюють, що бачиться недоцільним. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення є
ширшим та містить всю інформацію, яка використовується в системі управління, а також ком-
плекс інформаційних технологій, технічних та програмних засобів, що забезпечують надхо-
дження, обробку та переміщення інформаційних потоків. Отже, система обліково-аналітичного 
забезпечення і система інформаційного забезпечення є складовими системи інформаційно-
аналітичного забезпечення управління підприємством. При цьому система інформаційного за-
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безпечення інтегрується в систему обліково-аналітичного забезпечення, а ефективність її функ-
ціонування є необхідною передумовою формування та якісного функціонування системи облі-
ково-аналітичного забезпечення. І лише ефективність обох систем у комплексі здатна забезпе-
чити ефективність системи управління підприємством в цілому.

З точки зору рівнів господарювання можна відокремити системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємствами, а також на галузевому, регіональному та загальноде-
ржавному рівнях. Таким чином, національна або регіональна система розпадається на галузеві 
підсистеми обліково-аналітичного забезпечення. Кожна з них, базуючись на загальних принци-
пах та загальному економічному інструментарії, має відому галузеву специфіку.

Враховуючи різновиди господарчих процесів підприємств, фахівці відокремлюють обліко-
во-аналітичне забезпечення управління фінансами, стратегічного управління, управління ви-
тратами, управління якістю тощо. Проте, всі вони є складовими системи обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємством та його розвитком.

До основних функцій системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством 
можна віднести такі: інформаційна  забезпечення інформацією про діяльність підприємства вну-
трішніх і зовнішніх користувачів; облікова  відображення фактів господарської діяльності під-
приємства та індикаторів зовнішніх процесів; аналітична  здійснення на підставі первинних да-
них економічного аналізу поточної та перспективної діяльності підприємства; контрольна.

На базі означених функцій можна визначити й основні завдання обліково-аналітичної сис-
теми управління: надання інформаційної підтримки у прийнятті управлінських рішень; здійснен-
ня аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому та в різних аналітичних роз-
різах (за структурними підрозділами, бізнес-одиницями, тощо); контроль і планування економіч-
ної ефективності діяльності підприємства; обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку.

Більш глибоке розуміння технології процесу обліково-аналітичного забезпечення передба-
чає виділення трьох основних його стадій:

— формування масиву первинної облікової інформації: виявлення, вимірювання, реєстра-
ція та накопичення економічної інформації;

— узагальнення первинної облікової інформації та формування первинних аналітич-
них даних;

— аналітична обробка первинних аналітичних даних.
Система обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством подана на рисун-

ку 1 у вигляді узагальненої моделі. Проте, кожна підсистема складається з ідентичних блоків,
що віддзеркалюють специфічні особливості певного виду забезпечення: “Методика”, “Органі-
заційна структура та управлінські процедури”, “Технологія” [6]. 

Блок “Методика” містить відповідно методики облікового, аудиторського та аналітичного 
забезпечення. Облікове забезпечення ґрунтується на спеціальних методах обліку, орієнтованих 
на забезпечення розвитку підприємств та враховуючих специфіку його бізнес-процесів, що до-
зволяє формувати раціональне та прозоре облікове середовище, підвищувати якість облікової 
інформації. Аудиторське забезпечення будується на методиках, що дозволяють здійснити ком-
плексну перевірку та поточний моніторинг облікового забезпечення. Метою аудиторського за-
безпечення є підтвердження достовірності облікового забезпечення та відповідності порядку 
ведення бухгалтерського обліку законодавчим вимогам. Аналітичне забезпечення використовує 
комплексні методики аналізу та оцінки розвитку підприємства, що дозволяє переорієнтувати 
його ресурси для досягнення стійко високих показників розвитку та розробити оптимальну 
стратегію з урахуванням встановлених тенденцій. Метою аналітичного забезпечення є стійкий 
розвиток підприємства на засадах підвищення ефективності його діяльності.

Блок “Організаційна структура та управлінські процедури” містить:
— організаційні структури обліку, аналізу та аудиту, що представляють собою сукупність 

спеціалізованих функціональних підрозділів, взаємопов’язаних у процесі обґрунтування, виро-
бітки, прийняття та реалізації управлінських рішень, дозволяють гнучко реагувати на зміни зо-
внішнього середовища та враховують інноваційні прийоми управлінської діяльності;
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— управлінські процедури обліку, аналізу та аудиту, що містять формування цілей, за-
вдань, визначення складу та місця відповідних підрозділів, їх ресурсне забезпечення, розробку 
документів, положень, що регулюють форми, методи, процеси, здійснювані в організаційній 
системі управління.

Блок “Технологія” містить технології обліку, аналізу та аудиту, і відповідні технічні та 
програмні засоби, що містять сукупність сучасних засобів, способів, інструментів, форм, при-
йомів, а також регламент виконання та порядок здійснення контролю, за допомогою яких здій-
снюється кожний з вказаних процесів. Технології обліку, аудиту та аналізу регламентуються 
спеціально створеними нормативно-методичними документами.

Поєднуючим та узагальнюючим всі елементи розглянутих блоків є інформаційне забезпе-
чення  сукупність засобів отримання, пошуку, збереження, накопичення, передачі, обробки 
інформації, організацію банків облікових та необлікових даних. Воно пронизує облікове, ауди-
торське, аналітичне забезпечення, інтегрує облікові, позаоблікові, аудиторські та аналітичні 
дані та їх носії, забезпечуючи збір, збереження, обробку і поширення інформації через викорис-
тання гнучких інформаційних технологій, технічних та програмних засобів, що дозволяє забез-
печувати рух інформаційних потоків між елементами системи обліково-аналітичного забезпе-
чення управління.

Слід зазначити, що система обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційни-
ми процесами та інноваційним розвитком досі окремо не розглядалася, незважаючи на безпере-
чну актуальність забезпечення ефективності прийняття рішень саме у цій сфері. В сучасних 
умовах, коли розвиток підприємства є апріорі інноваційним, формування системи обліково-
аналітичного забезпечення управління розвитком підприємства повинно враховувати вимоги 
управління інноваційно-інвестиційними процесами, специфіку цих процесів та пов’язаної з ни-
ми обліково-аналітичної інформації.

Таким чином, система обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційним роз-
витком підприємства являє собою єдність систем обліку, аудиту та аналізу, взаємодіючих і по-
єднаних через інформаційні потоки в процесі формування і передачі оперативної та якісної об-
ліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття 
управлінських рішень у системі управління інноваційно-інвестиційними процесами.

В результаті дослідження можна визначити основні аспекти концепції системи обліково-
аналітичного забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства (рис. 2).  

Метою функціонування системи є формування та передача оперативної та якісної обліко-
во-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття управ-
лінських рішень у системі управління інноваційно-інвестиційними процесами та інноваційним 
розвитком підприємства.

Об’єктом системи є підприємство, а предметом  його інноваційно-інвестиційні процеси,
спрямовані на інноваційний розвиток.

Система виконує інформаційну, облікову, аналітичну та контрольну функції та відповідні 
їм завдання, що забезпечують досягнення мети: надання інформаційної підтримки у прийнятті 
управлінських рішень; здійснення аналізу та оцінку ефективності інноваційно-інвестиційних 
процесів підприємства в цілому та в різних аналітичних розрізах; планування і контроль ефек-
тивності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства; обґрунтування пріоритетних на-
прямків його інноваційного розвитку.

Складовими системи є підсистеми господарського обліку; аудиту та внутрішнього фінан-
сового контролю; економічного аналізу. Кожна з підсистем містить відповідні складові: за ви-
дами обліку — підсистеми фінансового, управлінського, податкового, статистичного, операти-
вного, стратегічного обліку; за напрямками економічного аналізу  підсистеми техніко-
економічного аналізу, фінансового аналізу, управлінського аналізу, інвестиційного аналізу, ма-
ркетингового аналізу, логістичного аналізу, аналізу зовнішньоекономічної діяльності, стратегі-
чного аналізу тощо.
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КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

МЕТА Формування та передача оперативної та якісної обліково-аналітичної 
інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття 
управлінських рішень у системі управління інноваційно-інвестиційними 
процесами на мікро-, мезо- та макрорівні управління 

ОБ’ЄКТ Економічний суб’єкт 

ПРЕДМЕТ Сукупність інноваційно-інвестиційних процесів економічного суб’єкта 

ФУНКЦІЇ Інформаційна; облікова; аналітична; контрольна 

ЗАВДАНЯ Надання інформаційної підтримки у прийнятті управлінських рішень;
здійснення аналізу та оцінка ефективності інноваційної діяльності 
підприємства в цілому та в різних аналітичних розрізах;
контроль і планування ефективності інноваційної діяльності підприємства;
обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку.

СКЛАДОВІ Підсистеми: обліку; аудиту; аналізу 

Блоки 
підсистем 

Методика;
Організаційна структура та управлінські процедури;
Технології 

Сукупність засобів отримання, пошуку, збереження, накопичення, передачі,
обробки інформації, організація банків облікових та необлікових даних;
сукупність інформаційних ресурсів та засобів їх організації, необхідних для 
виконання завдань системи обліково-аналітичного забезпечення 

Інформа-
ційне 

забезпечення 

Рис. 2. Концепція системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
інноваційним розвитком підприємств 

Кожна зі складових містить відповідні блоки: “методика”; “організаційна структура та управ-
лінські процедури”; “технології”. Всі елементи системи поєднані через інформаційне забезпечення,
що уможливлює формування та рух інформаційних потоків між ними за допомогою сукупності 
засобів пошуку, отримання, збереження, накопичення, передачі та обробки інформації.

Специфіка управління інноваційно-інвестиційними процесами має проявлятися у всіх 
складових системи обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційним розвитком 
підприємства: у підсистемі обліку та аудиту  через формування обліково-звітної інформації,
що максимально достовірно віддзеркалює інноваційні та інвестиційні процеси в різних аналі-
тичних розрізах; у підсистемі аналізу  через формування аналітичного інструментарію оцінки 
стану, тенденцій розвитку та ефективності інноваційних та інвестиційних процесів, а також які-
сних інноваційно-інвестиційних характеристик підприємства: інноваційного потенціалу, інно-
ваційного іміджу, інвестиційної привабливості тощо.

Вирішення завдань системи обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційним 
розвитком підприємства потребує розв’язання існуючих методичних проблем як у методології 
обліку щодо об’єктивного відображення результатів інноваційно-інвестиційних процесів, які 
ускладнюють аналіз та управління цими процесами не тільки на рівні підприємств, але й на ме-
зо- та макрорівні, так і у методології економічного аналізу, де досі не є остаточно сформованим 
аналітичний інструментарій оцінки інноваційно-інвестиційних процесів та інноваційного роз-
витку підприємств.
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